
CYMUNEDAU CEFNOGOL  
A DIOGEL 
Gall byw’n hŷn fod yn llawn posibiliadau, a chredwn wrth i 
bobl ymgynnull fod y bywiogrwydd hwn yn rhoi pwrpas, ystyr a 
boddhad iddynt. Ynghyd â manteision byw’n annibynnol yn eu 
fflatiau eu hunain, gall perchnogion fwynhau gweithgareddau yn yr 
ystafelloedd cyffredin o fewn y datblygiad.

Maent yn cynnwys lolfa gymunedol ac ystafell westeion pan fydd 
ffrindiau a theulu yn dymuno aros. Mae pob un o’n datblygiadau 
yn cynnwys ardal awyr agored sydd wedi’i dirlunio’n gelfydd, sy’n 
ychwanegu at edrychiad yr adeilad a’r gymuned leol, yn ogystal â 
darparu lle i drigolion gymdeithasu mewn modd sy’n hygyrch i bobl 
hŷn.

Mae’r mannau cyffredin a ddarperir gyda’n cymunedau ymddeol yn 
helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd yn ddiweddarach mewn bywyd 
yn fwy effeithiol. Mae modd i’r perchnogion gadw eu hannibyniaeth 
a’u hymwneud â’r gymuned ehangach, ond byddant hefyd yn elwa 
o gymuned gefnogol barod hefyd.  Mae hyn yn flaenoriaeth yn 
ein datblygiadau, ac mae amrywiaeth o weithgareddau, tripiau a 
chyfleoedd i wneud ffrindiau newydd ar gael i’n perchnogion.

GWELLA ANSAWDD BYWYD

Ffynhonnell yr ystadegau oedd: HBF survey of customers (2018), Internal homeowner survey 
(2017), Demos (2017) Internal data (2017), Economic Impact Assessment by the Institute of Public 
Care at Oxford Brookes University (2014), Laing Buisson (2017), HCA (2010), Healthier and 
Happier: An analysis of the fiscal and wellbeing benefits of building more homes for later living 
prepared by WPI for Homes for Later Living (Medi 2019)

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Arbediad cost gyfartalog y pen mewn gofal iechyd 
a chymdeithasol y flwyddyn pan fo person yn 

symud i eiddo ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol

Cost cyfartalog gofal  
mewn cartref gofal

Cynhelir digwyddiadau cymdeithasol  
yn fisol o blith ein cymunedau o bobl  

sydd wedi ymddeol.

mae’r person 80 arferol yn teimlo deng  
mlynedd yn iau ar ôl symud i lety  

arbenigol ar gyfer pobl sydd 

oed cyfartalog perchennog eiddo  
Bywyd ar ôl Ymddeol

oddeutu 9 allan o bob 10 perchennog  
yn dweud bod yr eiddo newydd wedi  

gwella ansawdd eu bywydau 

 

 

 

 

Mae’r tebygolrwydd o’n perchnogion  
yn cael damweiniau syrthio yn haneru  

o gymharu â’u cartref blaenorol

o berchnogion tai yn dweud bod  
eu cartref newydd yn haws ei  

gynnal a’i gadw

o berchnogion yn ein  
hargymell i ffrind

o berchnogion yn nodi eu bod yn teimlo’n  
saff a diogel yn eu heiddo newydd
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